
  نشيد األنشاِد
1 
 :نشيد األنشاِد الذي لسلَيمان1َ
 

  العروس
امسك دهن مهراق، لذلك أحبتك . ِلرائحِة أدهاِنك الطَّيبِة3. ليقَبلين بقُبالِت فِمِه، ألنَّ حبك أطيب ِمن اخلمِر2

باحلَق . نذكُر حبك أكثَر ِمن اخلمِر. نبتِهج ونفرح بك. ِحجاِلِهأدخلَين املَِلك إلَى . اُجذُبين وراَءك فنجري4. العذارى
كونِحبي.  

ال تنظُرنَ إلَي لكَوين سوداَء، ألنَّ الشمس قد 6. أنا سوداُء وجميلَةٌ يا بناِت أورشليم، كخياِم قيدار، كشقَِق سلَيمان5َ
أخِبرين يا من تِحبه نفسي، أين 7. أما كرمي فلم أنطُره. جعلوين ناطورةَ الكُروِم. بنو أُمي غَِضبوا علَي. لَوحتين

  ملاذا أنا أكونُ كمقَنعٍة ِعند قُطعاِن أصحاِبك؟. ترعى، أين ترِبض ِعند الظَّهريِة
  األصدقاء

 .ى آثاِر الغنِم، وارعي ِجداَءِك ِعند مساِكِن الرعاِةعلَ إنْ مل تعِريف أيتها اجلَميلَةُ بني النساِء، فاخرجي8

  العريس
نصنع لِك 11! ما أمجلَ خديِك بسموٍط، وعنقَِك بقَالئد10. لَقَد شبهتِك يا حبيبيت بفَرٍس يف مركَباِت ِفرعون9َ

 .سالِسلَ ِمن ذَهٍب مع جماٍن ِمن ِفضٍة

  العروس
طاقَةُ فاغيٍة حبييب يل 14. بني ثَديي يبيت. صرةُ املُر حبييب يل13. ملَِلك يف مجِلِسِه أفاح ناِرديين رائحتهما دام ا12

  .يف كُروِم عِني جدٍي
  العريس

 .عيناِك حمامتاِن. ها أنِت جميلَةٌ يا حبيبيت، ها أنِت جميلَة15ٌ

  العروس
  .ييب وحلو، وسريرنا أخضرها أنت جميلٌ يا حب16

  العريس
 17نا سروواِفدور ،يِتنا أرزب وائزج. 

  العروس
2 
 .أنا نرِجس شارونَ، سوسنةُ األوديِة1

  العريس
 .كالسوسنِة بني الشوِك كذلك حبيبيت بني البناِت2



  العروس
3نيبييب بح عِر كذلكِر الوجش نيفّاِح بكالتننيةٌ حلَلقي.  البلوح هتروثَم ،أنْ أجِلس يتهِظلِِّه اشت لَين 4. حتتأدخ

ِشمالُه حتت 6. أنِعشوين بالتفّاِح، فإني مريضةٌ حبا. أسِندوين بأقراِص الزبيِب5. إلَى بيِت اخلمِر، وعلَمه فوقي محبةٌ
  .كُن يا بناِت أورشليم بالظِّباِء وِبأيائِل احلُقوِل، أالَّ تيقِّظن وال تنبهن احلَبيب حتى يشاَءأُحلِّف7ُ. رأسي ويمينه تعاِنقُين

هوذا واِقف . حبييب هو شبيه بالظَِّيب أو بغفِر األيائِل9. هوذا آٍت طاِفرا علَى اِجلباِل، قاِفزا علَى التالِل. صوت حبييب8
  .ا، يتطَلَّع ِمن الكوى، يوصِوص ِمن الشبابيِكوراَء حائِطن
  العريس
. ألنَّ الشتاَء قد مضى، واملَطَر مر وزال11َ. قومي يا حبيبيت، ياجميلَيت وتعالَي:"أجاب حبييب وقالَ يل 10
التينةُ أخرجت ِفجها، وقُعالُ 13. يف أرِضنابلَغَ أوانُ القَضِب ، وصوت اليمامِة سِمع . الزهور ظَهرت يف األرِض12

يا حماميت يف محاِجئ الصخِر، يف ِستِر املَعاِقِل، أريين 14. قومي يا حبيبيت، يا جميلَيت وتعالَي. الكُروِم تفيح رائحتها
  .وجهِك، أِمسعيين صوتِك، ألنَّ صوتِك لَطيف ووجهِك جميلٌ

  األصدقاء
 .ا لنا الثَّعاِلب، الثَّعاِلب الصغار املُفِسدةَ الكُروِم، ألنَّ كُرومنا قد أقعلَتخذو15

  العروس
16بييب يل وأنا لهِن. حوسالس نياعي بأو 17. الر بييب الظَّيبيا ح وأشِبه الظِّاللُ، ارِجع ِزموتنه هارالن فيحإلَى أنْ ي

  .باِل املُشعبِةغُفر األيائِل علَى اِجل
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إني أقوم وأطوف يف املدينِة، يف األسواِق ويف 2. طَلَبته فما وجدته. يف اللَّيِل علَى ِفراشي طَلَبت من تِحبه نفسي 1

أرأيتم من تِحبه :"، فقُلتوجدين احلَرس الطّائف يف املدينِة3. طَلَبته فما وجدته. الشواِرِع، أطلُب من تِحبه نفسي
فما جاوزتهم إال قَليالً حتى وجدت من تِحبه نفسي، فأمسكته ومل أرِخِه، حتى أدخلته بيت أُمي وحجرةَ 4" نفسي؟

  . تيقِّظن وال تنبهن احلَبيب حتى يشاَءأُحلِّفُكُن يا بناِت أورشليم بالظِّباِء وِبأيائِل احلَقِل، أال5َّ. من حِبلَت يب
  األصدقاء

  من هِذِه الطّاِلعةُ ِمن البريِة كأعِمدٍة ِمن دخاٍن، معطَّرةً باملُر واللُّباِن وِبكُلِّ أِذرِة التاِجِر؟6
كُلُّ رجٍل . كُلُّهم قاِبضونَ سيوفًا ومتعلِّمونَ احلَرب8 .هوذا ختت سلَيمانَ حوله ِستونَ جبارا ِمن جباِبرِة إسرائيل7َ

  .سيفُه علَى فخِذِه ِمن هوِل اللَّيِل
عِملَ أعِمدته ِفضةً، ورواِفده ذَهبا، ومقعده أُرجوانا، ووسطَه 10. املَِلك سلَيمانُ عِملَ لنفِسِه ختتا ِمن خشِب لُبنان9َ

  .فًا محبةً ِمن بناِت أورشليممرصو
 .اُخرجن يا بناِت ِصهيونَ، وانظُرنَ املَِلك سلَيمانَ بالتاِج الذي توجته بِه أُمه يف يوِم عرِسِه، ويف يوِم فرِح قَلِبِه11



  العريس
4 
شعرِك كقَطيِع ِمعٍز راِبٍض علَى جبِل . حتِت نقاِبِكحمامتاِن ِمن  عيناِك! ها أنِت جميلَةٌ يا حبيبيت، ها أنِت جميلَة1ٌ

2. ِجلعادقيمع وليس فيِهن ،تئمٍة مسِل، اللَّوايت كُلُّ واِحدالغ ِة ِمناِدرِك كقَطيِع اجلَزائِز الصفَتاِك كِسلكٍَة 3. أسنانش
لوِك حالِقرِمِز، وفَم ِك كِفلقَِة. ِمندخ ن ٍة حتتانمِة4. قاِبِكرلألسِلح املَبين درِج داوقُِك كبنع .نِمج ألف لِّقع 
إلَى أنْ يفيح النهار وتنهِزم 6. ثَدياِك كِخشفَتي ظَبيٍة، توأمِني يرعياِن بني السوسِن5. علَيِه، كُلُّها أتراس اجلَباِبرِة

  .كُلُِّك جميلٌ يا حبيبيت ليس فيِك عيبة7ٌ. لَى تلِّ اللُّباِنالظِّاللُ، أذهب إلَى جبِل املُر وإ
انظُري ِمن رأِس أمانةَ، ِمن رأِس شنري وحرمونَ، ِمن خدوِر اُألسوِد، ! هلُمي معي ِمن لُبنانَ يا عروس، معي ِمن لُبنان8َ

. قد سبيِت قَليب بإحدى عينيِك، بقَالدٍة واِحدٍة ِمن عنِقِك. قد سبيِت قَليب يا أُخيت العروس9. ِمن ِجباِل النموِر
10روسِك يا أُخيت العبح ناخلمِر! ما أحس ِمن بِك أطيتبحم كُلِّ األطياِب! كم ِمن بةُ أدهاِنِك أطيرائح وكم !
أُخيت العروس جنةٌ 12. ن، ورائحةُ ثياِبِك كرائحِة لُبنانَحتت لساِنِك عسلٌ ولَب. شفَتاِك يا عروس تقطُراِن شهدا11

ختومم نبوعقفَلَةٌ، يم نيغلَقَةٌ، عٍة وناِرديٍن13. مٍة، فاغيفيساٍن مع أمثاٍر نمر وسِك ِفردناِرديٍن وكُركٍُم14. أغراس .
ينبوع جناٍت، بئر مياٍه حيٍة، 15.  وعود مع كُلِّ أنفَِس األطياِبمر. قَصِب الذَّريرِة وِقرفٍَة، مع كُلِّ عوِد اللُّباِن

  .وسيولٌ ِمن لُبنانَ
  العروس

ليأِت حبييب إلَى جنِتِه ويأكُلْ . هبي علَى جنيت فتقطُر أطيابها! ِاستيِقظي يا ريح الشماِل، وتعالَي يا ريح اجلَنوب16
فيسالن هرثَم.  

  عريسال
5 
1روسيت يا أُخيت العنج لتخي مع طييب. قد درم لي. قَطَفتسهدي مع عش ين. أكَلتمخري مع لَب ِربتش. 

  األصدقاء
ها األصحاباُء. كُلوا أيها األِحببوا واسكَروا أياشر. 

  العروس
ألنَّ رأسي امتأل !  يا أُخيت، يا حبيبيت، ياحماميت، يا كاِملَيتِافتحي يل:"صوت حبييب قاِرعا. أنا نائمةٌ وقَليب مستيِقظ2ٌ

  ".ِمن الطَّلِّ، وقُصصي ِمن ندى اللَّيِل
حبييب مد يده ِمن الكَوِة، فأنت علَيِه 4قد خلَعت ثَويب، فكيف ألبسه؟ قد غَسلت ِرجلَي، فكيف أوسخهما؟ 3

فتحت حلَبييب، لكن 6. فتح حلَبييب ويداي تقطُراِن مرا، وأصاِبعي مر قاِطر علَى مقبِض القُفِلقُمت أل5. أحشائي
ربلَ وعبييب حتَوح .رعندما أدب تفسي خرجن .هدتفما وج هين. طَلَبتفما أجاب هوتعيف 7. د الطّائف سين احلَردوج

أُحلِّفُكُن يا بناِت أورشليم إنْ وجدتن حبييب أنْ 8. حفَظَةُ األسواِر رفَعوا إزاري عني. جرحوين. ضربوين. املدينِة
  .تخِبرنه بأني مريضةٌ حبا



  األصدقاء
  !ينا هكذاما حبيبِك ِمن حبيٍب حتى تحلِّف! ما حبيبِك ِمن حبيٍب أيتها اجلَميلَةُ بني النساِء9

  العروس
10روأمح ضبييب أبيٍة. حبور نيب علَم11. مإبريز بذَه هراِب. رأسرِسلَةٌ حاِلكَةٌ كالغستم هصكاحلَماِم 12. قُص يناهع

شفَتاه .  رياحني ذَكيٍةخداه كخميلَِة الطِّيِب وأتالِم13. علَى مجاري املياِه، مغسولَتاِن باللَّبِن، جاِلستاِن يف وقبيِهما
بطنه عاج أبيض مغلَّف بالياقوِت . يداه حلقَتاِن ِمن ذَهٍب، مرصعتاِن بالزبرجِد14. سوسن تقطُراِن مرا مائعا

حلقُه حالوةٌ 16. فتى كاألرِز. طَلعته كلُبنانَ. ساقاه عمودا رخاٍم، مؤسستاِن علَى قاِعدتِني ِمن إبريٍز15. األزرِق
ياتهشتم وكُلُّه .ليمشناِت أورليلي، يا ببييب، وهذا خهذا ح.  

  األصدقاء
6 
  أين ذَهب حبيبِك أيتها اجلَميلَةُ بني النساِء؟ أين توجه حبيبِك فنطلُبه معِك؟1

  العروس
الراعي بني . أنا حلَبييب وحبييب يل3.  خمائِل الطِّيِب، ليرعى يف اجلَناِت، ويجمع السوسنجنِتِه، إلَى حبييب نزلَ إلَى2

 .السوسِن

  العريس
. حويل عني عينيِك فإنهما قد غَلَبتاين5. أنِت جميلَةٌ يا حبيبيت كِترصةَ، حسنةٌ كأورشليم، مرِهبةٌ كجيٍش بألويٍة4

اِبِض يف ِجلعادِك كقَطيِع املَعِز الرعروليس فيها 6. ش تئمٍة مسِل، اللَّوايت كُلُّ واِحدالغ ِك كقَطيِع ِنعاٍج صاِدرٍة ِمنأسنان
قيمقاِبِك7. عن ِك حتتدٍة خانمٍد8. كَِفلقَِة ردى بال عذارةً وعيرِلكَةً وثَمانونَ سونَ مِست نيت وا9. همامةٌ هي حِحد
  .املَِلكات والسراري فمدحنها. رأا البنات فطَوبنها. عقيلَةُ واِلدِتها هي. الوحيدةُ ُألمها هي. كاِملَيت
  األصدقاء

  من هي املُشِرفَةُ ِمثلَ الصباِح، جميلَةٌ كالقَمِر، طاِهرةٌ كالشمِس، مرِهبةٌ كجيٍش بألويٍة؟10 
  العريس

11ِر الوادي، وألنظُرضإلَى خ ِة اجلَوِز ألنظُرنإلَى ج لتزانُ؟ : نمالر رو؟ هل نلَ الكَرمإال وقد 12هل أقع رأشع فلَم
 .جعلَتين نفسي بني مركَباِت قَوِم شريٍف

  األصدقاء
  .يِكارِجعي، ارِجعي فننظُر إلَ. ِارِجعي، ارِجعي يا شولَميث13ُ

  العريس
  ماذا ترونَ يف شولَميثَ، ِمثلَ رقِص صفَِّني؟
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سرتِك كأس مدورةٌ، ال 2. دوائر فخذَيِك ِمثلُ احلَلي، صنعِة يدي صناٍع! ما أمجلَ ِرجلَيِك بالنعلَِني يا بنت الكَرِمي1
مزوجم رابها شعِوزي .سةُ ِحنطٍَة مربِك صطنِنبوسةٌ بالسجٍة3. يظَبي يِني، توأمشفَت4. ثَدياِك كخ رٍج ِمنقُِك كبنع

رأسِك علَيِك ِمثلُ 5. أنفُِك كبرِج لُبنانَ الناِظِر تجاه ِدمشق. عيناِك كالِبرِك يف حشبونَ ِعند باِب بثِّ ربيم. عاٍج
قامتِك 7! ما أمجلِك وما أحالِك أيتها احلَبيبةُ باللَّذّاِت6.  قد أُِسر باخلُصِلمِلك. الكَرمِل، وشعر رأِسِك كأُرجواٍن

وتكونُ ثَدياِك كعناقيِد ". إني أصعد إلَى النخلَِة وأُمِسك بعذوِقها:"قُلت8. هِذِه شبيهةٌ بالنخلَِة، وثَدياِك بالعناقيِد
  .وحنكُِك كأجوِد اخلمِر9، الكَرِم، ورائحةُ أنِفِك كالتفّاِح

  العروس
ائمنيةُ علَى ِشفاِه النائحقِرقَةُ السةُ املُرائغبييب السِلح. 

10اشتياقُه ى11. أنا حلَبييب، وإلَييف القر ِبتإلَى احلَقِل، ولن جخربييب لنعالَ ياح12. تنظُرنَّ إلَى الكُروِم، لنكِّربِلن :
اَللُّفّاح يفوح رائحةً، وِعند أبواِبنا كُلُّ 13. رم؟ هل تفَتح القُعالُ؟ هل نور الرمانُ؟ هناِلك أُعطيك حبيهل أزهر الكَ

  .النفائِس ِمن جديدٍة وقَدميٍة، ذَخرتها لك ياحبييب
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وأقودك وأدخلُ بك بيت أُمي، وهي 2. قَبلك وال يخزونينلَيتك كأٍخ يل الراِضِع ثَديي أُمي، فأِجدك يف اخلاِرِج وأ1ُ

أُحلِّفُكُن يا بناِت 4. ِشمالُه حتت رأسي، ويمينه تعاِنقُين3. تعلِّمين، فأسقيك ِمن اخلمِر املَمزوجِة ِمن سالِف رماين
  . يشاَءأورشليم أالَّ تيقِّظن وال تنبهن احلَبيب حتى

  األصدقاء
  من هِذِه الطّاِلعةُ ِمن البريِة مستِندةً علَى حبيِبها؟5

  العروس
كتواِلد لك تطَبخ هناك ،كأُم لك تطَبخ هناك ،كقتوفّاِح شِة الترجش حتت. 

6كخاِتٍم علَى ساِعِدك ،لين كخاِتٍم علَى قَلِبكةٌ كاملوِتألنَّ املَ. ِاجعةَ قَويبِة. حةٌ كاهلاويةُ قاسيريناِر . الغ ها هليبهليب
ها7. لَظَى الربريولُ ال تغمةَ، والسبطِفئَ املَحأنْ ت طيعةٌ ال تستكثري لَ . مياهديِتِه بِة بإنْ أعطَى اإلنسانُ كُلَّ ثَرو

  .املَحبِة، تحتقَر احِتقارا
  األصدقاء

  فماذا نصنع ُألخِتنا يف يوٍم تخطَب؟. لَنا أُخت صغريةٌ ليس هلا ثَدياِن8
 .وإنْ تكُن بابا فنحصرها بألواِح أرٍز. إنْ تكُن سورا فنبين علَيها برج ِفضٍة9

  العروس
  .حينئٍذ كُنت يف عينيِه كواِجدٍة سالمةً. أنا سور وثَدياي كبرجِني10



كَرمي 12. دفَع الكَرم إلَى نواطري، كُلُّ واِحٍد يؤدي عن ثَمِرِه ألفًا ِمن الِفضِة. لسلَيمانَ كرم يف بعلَ هامونَكانَ 11
 .األلف لك يا سلَيمانُ، وِمئَتاِن لنواطِري الثَّمِر. الذي يل هو أمامي

  العريس
 .عونَ صوتِك، فأِمسعييناجلَناِت، األصحاب يسم أيتها اجلاِلسةُ يف13

  العروس
  .اُهرب يا حبييب، وكُن كالظَِّيب أو كغفِر األيائِل علَى ِجباِل األطياِب14


